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UNA MIRADA EUROPEA SOBRE 
ELS PROGRAMES DE 

REASSENTAMENT

El reassentament té tres funcions principals. Primer, és un instrument 
per a brindar protecció internacional i satisfer les necessitats essencials 
d’aquelles persones refugiades individuals, la llibertat, seguretat, salut i 
d’altres drets fonamentals de les quals estn en risc en el país on han cercat 
protecció.
Segon, és una solució duradora per a nombrosos grups de persones 
refugiades, paral.lelament a d’altres solucions duradores: la repatració 
voluntària i la integració local.
Tercer, pot ser una expressió tangible de la solidaritat internacional i un 
mecanisme per a distribuir responsabilitats, que permet als Estats 
compartir d’una manera equitativa la càrrega i reduir els problemes que 
afecten al país de primer asil.

Citat de Cómo fortalecer y diversificar el reasentamiento hoy: dilemas retos y oportunidades,
Consultas Globales sobre la Protección Internacional, EC/GC/02/7 del 25 de abril de 2002 (4a. Sesión).

RECULL D’ARTICLES SOBRE PROGRAMES DE REASSENTAMENT

PUBLICACIÓ DE LES JORNADES EUROPEES SOBRE PROGRAMES DE REASSENTAMENT REALITADES  L’1 DE JULIOL 
DEL 2010 ORGANITZADES PER LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT
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I N T R O D U C C I Ó  

El primer de juliol de 2010 la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat va organitzar les Jornades Europees sobre Programes 
de Reassentament. L’objectiu de les jornades era aportar llum a 
la ciutadania catalana sobre què són els programes de 
reassentament. La nova Llei d’aAsil de l’Estat espanyol inclou 
un programa anual d’establiment del reassentament. 

Per a la seva posada en funcionament pensem que és 
imprescindible tenir un debat en profunditat sobre les diferents 
perspectives i experiències sobre programes de reassentament.  A 
les Jornades es va convidar com a ponents a persones expertes 
d’àmbit internacional,  europeu, estatal i català. 

La present publicació de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, Una mirada europea als Programes de 
Reassentament, és un recull d’articles dels experts i expertes que 
van participar a les Jornades. 

Volem agrair especialment la col·laboració  dels i les articulistes, 
tant per la seva participació en les Jornades Europees sobre 
Programes de Reassentament com en la present publicació.

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
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El Reassentament de refugiats 
com un instrument de protecció i 
solidaritat

Carlos Boggio
Institut de Drets Humans de 

Catalunya
Juliol 2010

L’experiència ens ha demostrat 
que els refugiats sovint no poden 
tornar voluntàriament als seus 
països d’origen en condicions de 
seguretat i que tampoc poden 
romandre en el país que els ha 
brindat acollida inicialment i els 
va oferir protecció. En molts casos 
la persecució no s’atura al país 
d’asil i davant de greus riscos 
respecte la seva seguretat, els 
refugiats es veuen obligats a 
trobar un nou país on instal·lar-
se.

Avui els països en vies de 
desenvolupament brinden asil a 
quatre cinquens dels refugiats a 
nivell mundial. En aquest sentit el 
reassentament constitueix també 
una expressió tangible de 
solidaritat internacional i un 
mecanisme per a distribuir 
responsabilitats que permetin als 
estats de compartir més 
e q u i t a t i v a m e n t l e s 
responsabilitats de protecció amb 
els països en desenvolupament 

que acullen a la majoria dels 
refugiats.

En situacions com aquestes el 
reassentament, que consisteix en 
el trasllat o reubicació d’un 
refugiat del país on va cercar 
protecció a un tercer país, es la 
única solució duradora, segura i 
viable per als refugiats. 

El reassentament, una de les tres 
solucions duradores dels 
refugiats amb la repatriació 
voluntària al país d’origen i amb 
la instalació local en el primer 
país d’acollida, s’ha convertit en 
un element fonamental del 
sistema de protecció internacional 
dels refugiats, gràcies a la 
generositat dels països d’acollida 
i a la valuosa labor de les 
o r g a n i t z a c i o n s n o 
governamentals. Gràcies a aquest 
mecanisme es protegeix al 
refugiat contra el refoulement i se li 
ofereix l’accés als drets civils, 
polítics, econòmics, socials i 
culturals similars als gaudits pels 
nacionals del país d’acollida.  

El reassentament no té un 
caràcter vinculant i no està dins 
de la Convenció de Ginebra de 
1951, per això cap país està 
legalment obligat a reassentar 
refugiats. L’acceptació d’un 
refugiat en un programa de 

reassentament és una decisió 
exclusiva i discrecional dels 
països de reassentamnet i no de 
l’ACNUR. 

L’Estatut de l’ACNUR i les 
subsegüents resolucions de 
l’Assemblea General de les 
Nacions Unides i del Consell 
Econòmic i Social li donen el 
mandat a l’Agència de brindar 
protecció internacional als 
refugiats i en conseqüència de 
cercar solucions permanents o 
duradores al seu problema. El 
reassentament es converteix en 
prioritat quan no hi ha una altra 
forma de garantir la seguretat 
jurídica o física de la persona 
afectada. 

Acceptar refugiats per al seu 
reassentament és una mostra de 
solidaritat de part dels governs 
que comptin amb el vist i plau de 
l’ACNUR que dona la 
benvinguda a aquestes generoses 
iniciatives.
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És important ressaltar l’actiu rol 
de les organitzacions no 
governamentals en les diferents 
fases dels programes de 
reassentament: 

• La sensibilització dels actors 
polítics i de l’opinió pública 
per a l’aprovació del 
programa.

• La identificació dels casos a 
ser presentats a l’ACNUR.

• La recepció dels refugiats 
beneficiaris del programa en 
els països d’acollida i 
l’acompanyament durant la 
seva integració.

Refugiats prioritaris a ser 
inclosos en programes de 
reassentament

El reassentament pot ser necessari 
per a garantir la seguretat dels 
refugiats que es troben amenaçats 
de devolució al seu país d’origen 
o la seguretat física dels quals 
estigui en greu perill en el país 
que els va brindar l’asil. 

Poden també ser prioritaris els 
casos de refugiats supervivents 
de tortura i violència, les 
persones amb discapacitat i 
d’altres refugiats ferits o 
greument traumatitzats que 
necessitin tractament especialitzat 
que no es troba disponible en el 
país d’asil.

També sovint és la única forma de 
reunir a famílies refugiades que 
es troben separades per fronteres 
o per continents.

El reassentament pot ser 
important en situacions 

perllongades de refugiats, en 
particular si porten a millors 
condicions d’asil per al grup de 
refugiats acollits en el primer país 
d’asil.

En alguns casos el reassentament 
també s’acostuma a considerar 
per a casos residuals que 
segueixen després de grans 
moviments de repatriació 
voluntària quan certs grups no 
poden tornar a les seves llars. 

En d’altres casos el reassentament 
pot ser important per a 
determinats grups que degut a les 
seves afinitats ètniques, religioses 
o d’altres, no tenen perspectiva 
d’integració local en el país al 
qual han fugit inicialment.

En algunes situacions de 
desplaçament generalitzat el 
reassentament pot servir per 
alleugir algunes de les tensions 
imposades sobre el país receptor.

Importants operacions de 
reassentament en la història 
recent

Des de la meitat del segle XX fins 
els nostres dies es van dur a 
terme importants operacions de 
reassentament de refugiats al 
món, entre les quals podem 
mencionar les següents:  

• Més d’un milió de reassentats 
europeus entre 1947 i 1951

• 200.000 refugiats després de 
la revolució hongaresa del 
1956

• 40.000 refugiats d’origen 
asiàtic expulsats d’Uganda 
l’any 1972

• 5.000 llatinoamericans que 
arriscaven el refoulement a 
Xile, l’any 1973 després del 
cop d’estat

• 2 milions d’indoxinesos 
(Vietnam, Laos i Cambotja) 
refugiats a Tailandia, 
reassentats principalment als 
Estats Units la dècada dels 70

• Iranians Bahai reassentats als 
Estats Units la dècada dels 80

• 47.000 refugiats de l’antiga 
Iugoslàvia reassentats entre 
1992 i 1997

• 9 6 . 0 0 0 b e n e fi c i a r i s 
d’evacuació humanitària de 
28 països amb la crisi de 
Kosovo l’any 1999

El següent quadre ens mostra 
l’evolució del nombre de 
refugiats beneficiaris de 
programes de reassentament 
durant el període 2000 – 2009: 

 

La popularitat del reassentament 
com una solució va davallar 
durant les dècades que van seguir 
al processament sistemàtic i en 
gran escala de refugiats 
indoxinesos per a reassentament 
a finals de les dècades de 197 i 
1980. Durant la dècada de 1990, el 
reassentament es va tornar a fer 
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servir cada vegada més com un 
mecanisme de resposta per a la 
protecció de casos individuals, 
basat en un procés rigorós i 
individualitzat. 

En anys més recents, la funció del 
reassentament com una solució 
duradora ha vingut agafant 
importància, conjuntament amb 
la seva dimensió de protecció 
individual. El reassentament avui 
és un programa mundial, que 
beneficia a refugiats de diverses 
nacionalitats i localitzacions 
geogràfiques, amb més èmfasi en 
la identificació de casos segons 
grups o categories. 

També hi ha hagut un marcat 
creixement tant en el nombre de 
països participants en el 
reassentament com en el grau de 
participació de les oficines de 
l’ACNUR al terreny.
 
Durant l’any 2009 es va produir 
un rècord de 128.000 sol·licituds 
individuals de reassentament 
presentades a 26 països que 
constitueixen la xifra més gran en 
16 anys, de les quals 84.000 van 
ser acceptades. 

Entre els principals països amb 
programes de reassentament 
figuren: Estats Units, Canadà, 
Austràlia, Alemanya, Suècia i 
Noruega.

Entre els refugiats beneficiaris de 
reassentament figuren els 
següents: 

Myanmar, Irak, Bután, Somàlia, 
Eritrea i República Democràtica 
del Congo.

Impuls al reassentament a 
l’Amèrica Llatina

Sota el Pla d’Acció de Mèxic s’ha 
desenvolupat un programa de 
reassentament solidari per a 
refugiats llatinoamericans i 
d’altres continents. 

En aquest procés Brasil i Xile van 
iniciar els seus programes 
respectivament els anys 1999 i 
2001 i després se’ls va sumar 
Argentina l’any 2005 i també 
l’Uruguai i el Paraguai l’any 2007.

Fins a finals del 2008 van ser 
reassentats al Brasil 419 refugiats 
sumant-se als mateixos 353 
refugiats a Xile i 122  a Argentina. 
Molts dels beneficiaris d’aquest 
programa van ser refugiats 
colombians, així  com refugiats 
palestins assentats a Xile i 
procedents de l’Irak.

El reassentament a la Unió 
Europea

A un gran nombre de països de la 
Unió Europea se’ls pot considerar 
com països emergents en matèria 
de reassentament.

Durant l’any 2008 la Unió 
Europea va contribuir amb el 
6.7% del reassentament global de 
refugiats acollint a 4.378 
persones. 

Durant l’any 2009 més de 6.000 
refugiats  es van beneficiar 
d’aquest programa. 

Amb una quota anual de 
reassentament de 1.900 places, 
Suècia encapçala la llista de 13 

països europeus (Dinamarca, 
Finlàndia, França, Irlanda, 
Islàndia, Noruega, Països Baixos, 
Portugal, Regne Unit, República 
Txeca, Romania i Suècia). Durant 
l’any 2009, Espanya, Bèlgica, 
Alemanya, Itàlia i Luxemburg 
també van posar en marxa 
programes de reassentament. 

Romania ofereix crear un centre 
per al trànsit d’operacions 
d’emergència de reassentament. 

Països com Bèlgica, la República 
Txeca, França i Alemanya han 
acceptat en repetides ocasions 
casos d’emergència sota 
recomanacions de l’ACNUR. 

Des de l’any 2.000 la Comissió 
Europea ha ressaltat el potencial 
del reassentament com un 
instrument addicional per a la 
protecció dels refugiats i s’ha 
posicionat a favor de la 
coordinació d’una política 
comuna. 

El setembre de 2009, l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als 
R e f u g i a t s v a a c o l l i r 
favorablement la proposta de la 
Comissió Europea per a 
l’establiment d’un Programa de 
Reassentament conjunt de la UE. 
L’ACNUR promou una més gran 
participació europea en matèria 
de reassentament dels refugiats. 

Es sumen a aquesta iniciativa 
d’altres veus que sorgeixen de la 
societat civil, entre elles l’ECRE 
(European Council on refugees and 
exiles) incidint per a l’establiment 
d’un programa europeu col·lectiu 
de reassentament. 
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Principals reptes

L’ACNUR estima que en els 
propers anys seran 800.000 els 
refugiats en necessitat de 
reassentament, procedint 
especialment de països que 
s’enfronten a situacions de 
refugiats perllongades. Aquest 
nombre correspon al 6% del total 
dels refugiats al món.

El nombre de places disponibles 
és encara desproporcionada amb 
les necessitats: 200.000 places 
requerides durant 2010.

De cada 100  refugiats en 
necessitat de reassentament 
només 10 són reassentats cada 
any: aquesta estadística il·lustra 
clarament el  gran repte que 
suposa el reassentament. 

S’han de prioritzar les sol·licituds 
de refugiats amb necessitats 
espec ia ls : menors no 
acompanyats, víctimes de 
tracta,...

També s’han de prioritzar les 
sol·licituds de refugiats 
reconeguts que es troben en 
països de trànsit amb seriosos  
problemes de protecció tals com 
Líbia.

És fonamental prioritzar els 
problemes de protecció i no els 
casos amb millor potencial 
d’integració en el futur país de 
reassentament. 

Les activitats de reassentament 
i n e v i t a b l e m e n t e s t a n 
influenciades per una sèrie de 
factors importants. En qualsevol 

estratègia de solucions, de la qual 
el reassentament és una part 
important, s’ha de prendre en 
consideració les realitats externes 
i les pressions per la competència 
de l’entorn del reassentament. 

Entre aquestes realitats estan les 
següents: 

• Situacions perllongades de 
refugiats i càrregues sobre els 
països d’asil: Avui, 
evidentment, hi ha més 
refugiats en necessitat de 
reassentament que llocs o 
recursos disponibles. Una 
manca de resolució de les 
causes que van provocat la 
fugida i insuficients recursos 
en els països d’acollida, han 
tingut com a conseqüència 
que durant llargs períodes els 
refugiats siguin incapaços de 
repatriar-se amb seguretat o 
d’integrar-se localment. 
Aquestes greus limitacions 
en el règim de protecció en 
països de primer asil 
c o m p o r t e n u n a 
extraordinària pressió sobre 
el procés de reassentament. 

• Els països que acullen grans 
quantitats de refugiats per un 
llarg període, sense solució 
duradora a la vista, han de 
barallar-se amb els resultants 
problemes econòmics, socials 
o de seguretat que poden 
representar un pes addicional 
sobre les seves ja fràgils 
estructures nacionals. 
Aquests països s’acosten 
cada cop més a l’ACNUR per 
a que adopti mesures que 
ajudin a compartir la càrrega, 
així com per a trobar 
solucions expedites. 

• Gestió de les tendències de la 
globalització i la migració: a 
diferents llocs del planeta, els 
nexes entre migració i asil ha 
dificultat encara més el 
treball de l’ACNUR. La 
globalització ha produït un 
alt grau de mobilitat. Les 
tendències migratòries 
resultants han influït sobre 
les percepcions dels governs 
respecte al rol i la funció del 
reassentament com una 
característica de la 
governabilitat mundial en 
matèria de migracions. Els 
esforços per limitar la 
migració de treballador, o per 
ampliar-la, estona començant 
a impactar de nou en els 
enfocaments sobre le 
reassentament. Existeix el 
perill de que en el procés 
quedin a l’ombra les 
característiques úniques dels 
refugiats, així com les 
obligacions dels Estats en 
virtut de la Convenció de 
1951.

• Moviments irregulars, 
secundaris o cap a tercers 
països: l’administració de la 
migració mitjançant mesures 
cada cop més restrictives ha 
contribuït a augmentar els 
moviments irregulars. Això 
ha suposat un impacte 
n e g a t i u s o b r e e l 
reassentament, doncs hi ha 
països cada cop més reticents 
a considerar l’admissió de 
refugiats que han  arribat de 
forma irregular, per por a que 
això estimuli la migració 
il·legal i que es recompensi i 
estimuli als traficants de 
persones. 

• Preocupacions per la 
seguretat: Les més òbvies 
preocupacions en matèria de 
seguretat han portat a 
l’establiment de més grans 
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restriccions en l’admissió de 
refugiats en els grans països 
de reassentament. Algunes 
nacions han promulgat una 
legislació més restrictiva i 
d’altres requisits per als 
refugiats, d’altres han reduït 
el nombre de centres de 
processament i han 
incrementat els xecs de 
seguretat, el qual ha 
augmentat el temps necessari 
per als processos. 

Carlos Boggio
Institut de Drets Humans de 

Catalunya
Juliol 2010

•
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Article de Mauricio Valiente, Coordinador 
Servicio Jurídico CEAR

2. El reassentament com a  
solució duradora a Espanya

L’objectiu d’aquest article és 
reflexionar sobre els principis per 
al desenvolupament d’un 
programa de reassentament a 
l’Estat espanyol, en el context 
actual de l’aplicació de la nova 
llei d’asil pendent del seu 
desenvolupament reglamentari 
en el moment de redactar aquesta 
línees.  (Nota 1: Llei 12/2009, del 30 
d’octubre, reguladora del dret d’asil i de 
la protecció subsidiària. El projecte de 
llei inicial només recollia una referència 
g e n è r i c a a l a p o s s i b i l i t a t d e 
d e s e n v o l u p a r p r o g r a m e s d e 
reassentament; CEAR va defensar amb 
força la modificació del text presentat 
per el govern per a que aquest 
compromís no es limités a un exercici 
retòric sinó que es traduís en una quota 
anual.)

El reassentament és un 
instrument clau, junt amb 
l’acollida directa a les persones 
perseguides, mitjançant el qual 
els estats assumeixen les seves 
obligacions contretes amb la 
Convenció de Ginebra 1951.

L’anterior principi es tradueix en 
que el reassentament no deu 
servir com substitut als 
procediments d’asil per a aquelles 
persones que arriben al territori 
dels estats; al contrari serveixen 
per brindar protecció 
internacional i satisfer les 
necessitats essencials d’aquelles 
persones refugiades la vida dels 
quals, llibertat, seguretat, salut o 
d’altres drets fonamentals estan 

en risc al país on han arribat en 
primer terme; és una solució 
duradora per als més de quaranta 
milions de refugiats i persones 
necessitades de protecció 
internacional que existeixen al 
planeta. (Nota 2: Segons les dades 
fetes públiques per l’ACNUR el juny del 
2010.)

L’ACNUR calcula que, durant els 
propers tres a cinc anys, més de 
805.000 persones refugiades 
necessitaran ser reassentades a 
tercers països, ja que no els serà 
possible tornar als seus països 
d’origen, ni tampoc tindran 
opcions per integrar-se als països 
on els acullen en l’actualitat.

Per a moltes persones refugiades, 
el reassentament en un tercer país 
és la única manera de tenir una 
seguretat duradora, així  com un 
nou lloc on establir-se i refer les 
seves vides. Encara que el retorn 
voluntari segueix essent el dret 
primordial i la solució preferida 
per la major part de les persones 
refugiades al món, la 
intensificació dels conflictes o el 
manteniment de la persecució 
impedeixen en el major nombre 
dels casos que retornen als seus 
països d’origen.

Més del 80 per cent de les 
persones refugiades al món viu 
en països en vies de 
desenvolupament empobrits, on 
molts d’aquests no poden 

romandre de forma segura i on 
no compten amb cap possibilitat 
d’integració, ja que ni tan sols 
poden atendre a la seva pròpia 
població. De totes maneres, s’ha 
de destacar el seu exemple de 
solidaritat en condicions tan 
difícils, ja que estan donant als 
països enriquits on el compromís 
és inversament proporcional a la 
seva retòrica d’adhesió als drets 
humans.

Actualment, només un petit 
nombre de països participen en 
els programes de reassentament 
gestionats per l’ACNUR. Aquests 
països accepten a les persones 
refugiades en el marc dels 
sistemes de quotes anuals. Com a 
resultat, el nombre de llocs de 
reassentament disponibles no ha 
seguit el ritme creixent de les 
sol·licituds presentades per 
l’ACNUR ni de les necessitats de 
reassentament. Per al 2010, les 
projeccions plurianuals de 
l’ACNUR mostren que 747.000 
persones tindran necessitat de ser 
reassentades. L’any 2011, aquestes 
mateixes projeccions sobrepassen 
la xifra de 805.000, una quantitat 
rècord. Paral·lelament, les quotes 
anuals ofertes pels Estats s’han 
mantingut invariables, com un 
total de 80.000 places.

El reassentament comporta un 
procediment d’identificació, 
selecció i trasllat de les persones 
refugiades des d’un país en el 
quan han demanat protecció, a un 
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tercer país que els ha acceptat 
amb un estatut durador o 
permanent. Per tant, el 
reassentament és un instrument 
important per a:

• B r i n d a r p r o t e c c i ó 
internacional a aquelles 
persones refugiades la 
vida de les quals, la seva 
llibertat, seguretat, salut i 
d’altres drets fonamentals 
estan en risc al país des 
d’on s’ha de donar 
protecció.

• És una solució duradora 
per a persones refugiades, 
paral·lelament a d’altres 
solucions duradores: la 
repatriació voluntària i la 
integració local.

• Pot ser una expressió 
tangible de solidaritat 
internacional i un 
mecanisme per a distribuir 
responsabilitats que 
permetin als Estats 
compartir d’una manera 
equitativa la càrrega i 
reduir els problemes que 
afecten al país de primera 
acollida.

Per al reassentament de persones 
refugiades, els països que s’han 
compromès han de tenir un marc 
legal general i flexible que 
permeti la posada en marxa de 
programes que contemplin 
diferents situacions i grups de 
persones refugiades o per a les 
poblacions de persones 
refugiades que enfronten 
necessi tats especialment 
apremiants de protecció al país 
d’acollida.

Si bé la legislació espanyola no 
conté fins fa poc una regulació 
específica per al reassentament, 
en l’anterior llei de 1984, 
reformada el 1994, existia un 
marc mínim per al seu 
desenvolupament: 

• Es manté oberta la 
possibilitat de sol·licitar 
l’asil per via diplomàtica 
(article 4), el que permetia, 
entre d’altres situacions, 
autoritzar la transferència 
urgent a Espanya 
d’aquelles persones 
refugiades que sota el 
mandat de l’ACNUR es 
trobaran en perill en el país 
de primera acollida (article 
4) (Nota 3: El més gran 
retrocés de la nova llei és la 
desaparició de la referència 
de la possibilitat de sol·licitar 
a s i l a l e s m i s s i o n s 
diplomàtiques o ambaixades 
espanyoles a l’estranger, el 
que constitueix un greu 
retrocés i tanca una altra 
por ta m és a l ’ e s cas s a 
protecc ió in ternacional 
efectiva dels qui es veuen 
obligats abandonar els seus 
països d’origen. No existia 
cap argument que justifiqués 
a q u e s t a re s t r i c c i ó ; l a 
directiva de procediments no 
la prohibeix, únicament recull 
que aquesta norma no serà 
d’aplicació a les sol·licituds a 
ambaixades i consolats 
(article 3.2), deixant doncs, 
aquesta possibilitat a la 
pròpia regulació dels Estats. 
Com substituïu s’ha recollit 
en l’article 38 que, amb la fi 
d’atendre casos que es 
presenten fora del territori 
nacional, sempre i quan el 

sol·licitant no sigui nacional 
del país i que es trobi la 
representació diplomàtica i 
corri perill la seva integritat 
f ís ica, els ambaixadors 
espanyols podran promoure 
e l t r a s l l a t d e l o d e l s 
sol·licitants d’asil a Espanya 
p e r a f e r p o s s i b l e l a 
presentació de la sol·licitud 
conforme al procediment 
previst en la Llei. Encara que 
és positiu el procediment 
introduït en la Llei i que es 
p o t re m e t re a r a a u n 
posterior desenvolupament 
reglamentari , és precís 
destacar que la possibilitat 
discrecional de l’ambaixador 
per permetre el trasllat a 
Espanya de persones en risc 
(per tant, no es podrà 
r e c ó r r e r a l · l e g a n t 
i n c o m p l i m e n t d e l a 
Convenció  de Ginebra) no 
suposa el manteniment de la 
via diplomàtica; tampoc 
s ’ en tén que , s i aques t 
mecanisme no inicia el 
procediment d’asil (només es 
s o l · l i c i t a e l t r a s l l a t ) , 
s’excloguin als nacionals del 
país on s’ubiqui l’ambaixada; 
un retrocés injustificat i 
d’especial gravetat afegit als 
obstacles ja existents per 
accedir al procediment en 
territori espanyol.

• El reglament per a 
l’aplicació d’aquesta Llei 
també conté normes per a 
emparar el reassentament 
(articles 4.2, 16 i 29), 
segons el qual l’ACNUR 
podria sol·licitar al govern 
espanyol l’admissió urgent 
d’una persona refugiada o 
refugiades reconegudes 
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sota el seu mandat, i que es 
trobessin en situació d’alt 
risc en un tercer país. 
A q u e s t s c a s o s 
s’entrevistaven per la 
missió diplomàtica 
espanyola i la CIAR 
avaluava el cas.

En referència al cost previst per a 
un programa de reassentament, 
cal mencionar que d’acord a la 
Decisió del Consell i del 
Parlament Europeu en relació 
amb el Fons Europeu per a les 
persones Refugiades (article 13.3) 
a través de l’esmentat Fons es 
dóna suport al procés de 
reassentament de persones 
refugiades (a petició de l’ACNUR 
i basada en la necessitat de 
protecc ió in ternac ional ) 
especificant les accions 
relacionades (organització del 
viatge, prestació de serveis 
d’acompanyament mèdic, 
subministra d’informació i 
assistència abans de la sortida i en 
el moment de l’arribada), a través 
d’un suport financer de 4000€ 
per a cada persona reassentada 
que pertany als grups que 
especifica la Decisió. 

Tot i la desaparició de la via 
diplomàtica que comento a la 
nota 4, la disposició addicional 
primera de l’actual llei es fa una 
referència expressa al 
reassentament; incloent en el 
redactat el mandat d’una quota 
anual de reassentament que el 
govern ja ha concretat per a 2010 
en 75 persones, encara que, tot i 
ser petit, no consta que s’estigui 
donant les mesures pràctiques 

per a dur-lo a terme, el que 
suposaria un greu incompliment-

S’hauria de mantenir un 
comprimís plurianual de 
persones refugiades a ser 
reassentades, establint un 
percentatge per a aquelles 
categories de persones refugiades  
a les que es dona prioritat, un 
altre percentatge per a casos 
susceptibles de reunificació 
familiar; i places reservades per a 
casos d’emergència per als quals 
s’estableixi procediments 
particulars. Un comprimís amb 
caràcter plurianual facilitaria una 
millor planificació de les activitats 
de reassentament Aixa com de les 
previsions pressupostàries, i 
tindria correlació amb el previst 
en la renovació del programa del 
Fons Europeu per a les persones 
Refugiades i les línees directrius 
de la futura política comuna 
d’asil de la UE.

En l’opinió de CEAR, la selecció 
dels casos hauria de realitzar-se a 
partir dels informes preparats per 
a l’ACNUR i missions de selecció, 
en coordinació amb les missions 
diplomàtiques espanyoles. 
Aquestes missions es podran dur 
a terme dos cops l’any a països de 
la primera acollida de les 
persones refugiades. Això 
presentaria l’avantatge que 
permetria conèixer la situació que 
viuen les persones refugiades en 
d’altres països, accedir a 
Informació de primera mà sobre 
les necessitats de protecció de les 
persones refugiades a la regió on 
es troben i capacitar al 
funcionariat de les missions 

diplomàtiques espanyoles si es 
troben presents als països on hi 
ha necessitat de reassentament. 
Aquestes missions es podrien dur 
a terme dos cops l’any a països de 
la primera acollida de les 
persones refugiades.

La CIAR seria l’òrgan decisori 
dels casos de reasentament a 
Espanta, en sessions especials, 
aplicant els criteris establerts per 
l’ACNUR i la legislació 
internacional sobre persones 
refugiades. Les organitzacions 
socials participarien com 
observadores en les sessions de 
CIAR sobre reassentament, degut 
a l’experiència i coneixements 
que aquetes poden aportar sobre 
temes de refugi; a partir 
d’aquestes sessions es facilitaria 
la informació necessària dels 
casos per a la preparació en 
l’acollida i integració local de les 
persones refugiades reassentades, 
objectiu últim del reassentament.

El reglament que desenvolupi la 
llei ha d’establir procediments 
especials per als casos d’urgència, 
en situacions en les que les 
persones refugiades tinguin 
problemes de protecció o 
problemes mèdics que posin en 
perill les seves vides i que 
demandin evacuació urgent.

Per últim, també s’hauria 
d’especificar la col·laboració amb 
les organitzacions socials en el 
procés de selecció, la preparació 
de l’acollida i el suport en el 
procés d’integració de les 
persones refugiades reassentades, 
facilitant informació sobre 
Espanta, seguiment individual de 
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cada cas, serveis mèdics i de la 
salut, assessorament legal, atenció 
p s i c o s o c i a l , f o r m a c i ó 
(escolarització, formació en 
l’idioma, habilitats socials, 
formació professional i 
ocupacional), orientació laboral i 
cerca de feina, accés als serveis 
generals i accés a la vivenda.

El descens de sol·licituds d’asil a 
l’Estat espanyol i la irrellevància 
dels índex de protecció (Veure, La 
situación de las personas refugiadas en 
España. Informe 2010. El asilo en tiempos 
de crisis, CEAR, Entinema, Madrid-2010.) 
a més de l’increment de la 
població desplaçada amb caràcter 
forçat al món, converteixen en 
una necessitat urgent el 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
reassentament com a solució 
duradora a l’Estat espanyol. Es 
compta amb un mandat legal i la 
voluntat de col·laboració, tan de 
les organitzacions socials com de 
l’ACNUR. No hi ha excusa per a 
la seva posada en pràctica.

Mauricio Valiente Ots
Coordinador Servicio Jurídico 

CEAR
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Holanda té una llarga tradició en 
el reassentament de persones 
refugiades. El programa va 
començar el 1977 amb una quota 
de 250 persones refugiades cada 
any. En el període anterior hi 
havia una política de 
reassentament ad hoc com per 
exemple els refugiats vietnamites 
que arribaven en vaixell. 

Encara que les polítiques de 
reassentament no estaven sota 
cap llei, es van convertir d’alguna 
manera en part estructural de les 
polítiques migratòries d’Holanda. 
Va sobreviure durant anys i en 
diferents governs. L’any 1987 la 
quota inclús va pujar a 500 
refugiats.

Selecció

La quota de 500 persones 
refugiades és emplenada per 3 o 
4 missions de selecció per any i 
també per  dossiers de selecció. 
Les referències han de ser fetes 
per l’ACNUR. En el cas d’omplir 
un dossier de selecció s’envia 
informació addicional al Servei 
d’Immigració Holandès i la 
decisió està i la decisió ha d’estar 
basada en el dossier i la 
informació addicional de 
l’ACNUR però sense entrevistar 
les persones refugiades. El 
dossier de selecció es pot fer 
servir en casos d’emergència i en 
situacions on una missió de 

selecció no és possible o massa 
complicada de realitzar.

Per al reassentament s’apliquen 
els mateixos criteris que per als 
sol·licitants d’asil que demanen 
asil a Holanda. Un estatut de 
refugiat pot estar basat en la 
Convenció de Refugiats però 
també en l’article 3 ECHR (tracte 

    

3. El Reassentament a Holanda

Ariane den Uyl
Dutch Council for Refugees
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inhumà) i també per motius 
humanitaris.
Es va afegir des del 2005 que a 
Holanda també s’aplica un criteri 
d’integració en casos humanitaris, 
no en aquells basats en la 
Convenció sobre Refugiats o en 
els casos d’emergència mèdica. 
Quan va ser proposat pel govern 
va ser formulat de tal manera que 
tots els refugiats havien 
d’explicitar i defensar les normes 
i valors de la societat holandesa. 
Però després d’un debat 
parlamentari això va ser tombat. 
Només en els casos on el refugiat 
mostra comportament antisocial o 
idees o intents de causar malestar 
social, en aquests casos pot ser 
rebutjat.

Acollida

Els refugiats que han estat 
escollits en una missió de selecció 
poden participar en un Programa 
d’Orientació Cultural uns quants 
dies abans de sortir cap a 
Holanda. COA, l’Agència Central 
per a la Recepció de Sol·licitants 
d’Asil, organitza el programa de 
quatre dies. Aquesta agència es 
també responsable de la primera 
acollida dels refugiats reassentats 
a Holanda. A diferència d’altres 
països amb programes de 
reassentament els refugiats es 
queden entre quatre i sis mesos 
en un centre d’acollida. En alguns 
casos particulars fins i tot un any.

En el centre ells poden seguir un 
curt programa per aprendre 
holandès i informació sobre la 
societat holandesa. Els refugiats 
reben un petit estipendi per 

despeses, el mateix que reben els 
sol·licitants d’asil. Un 
departament local del Consell 
Holandès pels Refugiats (DCFR) 
està també en el centre d’acollida. 
Ells poden donar informació, 
consell i suport en el procés de 
reunificació familiar. També 
poden informar d’altres 
departaments del Consell 
Holandes pels Refugiats i grups 
municipals sobre el context 
d’origen dels refugiats 
reassentats.

Després del centre són 
normalment ubicats en petits 
grups de 20 persones a 25 
municipis. Les persones 
refugiades que han estat 
seleccionades sobre el dossier són 
ubicades individualment. A 
Holanda tots els municipis estan 
obligats per llei a acollir cada sis 
mesos un cert nombre de 
refugiats. La quantitat es 
proporcional als habitants del 
municipi. El que costa més a la 
pràctica, és trobar casa adequada 
pels refugiats amb tipologia 
especial, deguda a condicions 
mèdiques, famílies nombroses i 
pels refugiats que venen basats en 
dossiers.

Integració

Als municipis els refugiats 
segueixen el mateix programa 
d’integració que els altres 
refugiats. El programa està 
dissenyat per satisfer necessitats 
personals i aprofitar les capacitats 

de cadascú. El programa 
contempla l’estudi de l’holandès, 
informació sobre la societat 
d’acollida i entrenament de 
vocació. Les autoritats locals 
estan obligades a oferir una 
introducció al programa que 
hauria d’incloure una procés 
d’acompanyament per a tots els 
refugiats. L’acompanyament 
social significa informació 
pràctica i suport als refugiats, en 
la majoria de municipis aquest 
acompanyament el dona el 
Consell Holandès per als 
Refugiats i està finançat pels 
municipis.
Des del 2008 els programes 
d’integració han d’incloure un 
component d’aprenentatge dirigit 
a trobar feina i a promoure la 
interacció amb la societat 
holandesa. 

El Consell Holandès per als 
Refugiats treballa amb 
voluntariat format per 
acompanyar per a una bona 
integració a persones refugiades 
reassentades. En tot el país hi ha 
més de 7000 voluntaris treballant 
en el 90% dels municipis. 
L’acompanyament social significa 
donar suport als refugiats 
mitjançant un voluntari mentor 
amb un enfocament integrador en 
tots els temes rellevants 
(habitatge, reunificació familiar, 
salut, educació, treball, ingressos, 
oci,...) El voluntariat està format 
per professionals. De la mà de 
l’acompanyament social el 
departament local del DCFR 
treballa amb la comunitat 
receptora i amb les institucions 
públiques i tracta de sensibilitzar 
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l’opinió pública en temes d’asil. 
També es dona suport al procés 
de reunificació familiar dels 
refugiats reassentats. Els 
departaments locals reben 
finançament dels municipis per a 
les seves activitats, mentre el 
DCFR rep finançament del 
govern central per sostenir els 
departaments locals amb servei 
d’assessoria i formació. 

Diferències
En relació a l’acollida i integració 
hi ha algunes diferències entre els 
refugiats que arriben com a 
sol·licitants d’asil i els refugiats 
reassentats. Les persones 
refugiades en reassentament 
sovint són les més vulnerables i 
sovint també han viscut per molts 
anys en un camp de refugiats en 
circumstàncies molt difícils. És 
per això que en molts casos 
necessiten un programa 
d’integració més intens. Per a 
molts la societat occidental és 
molt diferent. I per altra banda els 
governs poden planificar la seva 
arribada i tenir la possibilitat de 
preparar un bon programa 
d’integració fet a mida. Si els 
refugiats reassentats estan 
agrupats a més és possible de 
tenir trobades grupals 
d’informació i fer un ús eficient 
del servei de traductors 
intèrprets. A més la seva situació 
legal és més segura. 

Lliçons apreses

Moltes persones refugiades 
necessiten ser reassentades. Per 
als propers anys l’ACNUR 
preveu en les Global Needs 2011 
que es necessitaran 800.000 places 

per a refugiats reassentats, mentre 
l’any 2009 només se n’han 
disposat de 85.000. Holanda té 
una quota força petita que molts 
anys no s’ha aprofitat del tot. 
Com al nostre país només és “una 
política” depèn bàsicament de la 
voluntat política del govern de 
torn. La quota va ser molt poc 
aprofitada i les places no es van 
cobrir durant el període que es va 
decidir retallar el finançament a 
les missions de selecció i es va 
decidir només mirar els dossiers 
de selecció. El rati d’acceptació va 
ser molt baix. Des del 
departament d’Immigració van 
trobar fàcil recollir suficient 
informació en una entrevista amb 
els refugiats i decidir només sobre 
el dossier de l’ACNUR. Per altra 
banda, la selecció mitjançant el 
dossier es molt important per a 
reassentament amb caràcter 
d’urgència i pels refugiats que 
necessiten reassentament i estan 
en una situació d’alt risc o per 
problemes logístics són difícils 
d’entrevistar. Una barreja de 
dossier i missions és l’estratègia 
més apropiada.

Per altra banda l’ACNUR té un 
nombre de personal limitat. Cada 
referència que és enviada i 
després rebutjada pels governs 
els pren moltíssim temps. És 
importantíssim que els estats 
tinguin clars els criteris per al 
reassentament i el potencial 
d’integració no ha de formar part 
d’aquests criteris. És confús en ell 
mateix. El potencial d’integració 
és molt difícil sino impossible de 
preveure, no es pot saber com un 
refugiat es desenvoluparà en el 

seu nou país. I sobretot cal dir 
que el reassentament és una eina 
de protecció i fer servir un criteri 
d’integració entre en contradicció 
amb la protecció. 

Holanda és un dels pocs països 
on els refugiats reassentats són 
acomodats en centres d’acolllida. 
Les experiències amb els centres 
no són sempre positives. 
Especialment durant els anys 
(2000-2006) quan no es tenien 
centres d’acollida especials per a 
població reassentada i estaven 
tots junts als centres encarregats 
dels sol·licitants d’asil. Això va 
portar a conflictes i tensions entre 
els sol·licitants d’asil i els 
refugiats reassentats. A més hi 
havia una falta de serveis 
adequats  per a la població 
reassentada en aquests centres. El 
centre especialitzat  fet servir des 
del 2006 sí  té un programa 
especial per a reassentats, però en 
general els refugiats estan allà 
massa temps. L’acollida 
centralitzada és a més molt cara. 
A Holanda el govern està provant 
de canviar el model d’acollida i 
començar-ne un de nou acollint 
directament a cases directament 
dels municipis, això serà així  el 
2011 com a molts d’altres països. 

Un altra important lliçó apresa és 
que s’ha d’invertir en els 
programes d’integració. Fins i tot 
quan els refugiats reassentats han 
estat en un centre, molts d’ells 
necessiten un acompanyament 
més intens que d’altres refugiats. 
Els governs poden planificar la 
seva arribada i fer programes a 
mida per a una millor integració. 
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Les ONG com el Consell 
Holandès per als Refugiats poden 
jugar un important paper donant 
suport als refugiats per a 
construir una nova vida en la 
seva nova societat.

Ariane den Uyl
Dutch Council for Refugees
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4. L’experiència francesa – 
quins ensenyaments ens 
deixa per un nou país de 
reassentament ?

Matthieu Tardis 
Responsable d’Europe-Etudes de 

France terre d’asile.

 France terre d’asile és una associació de 
defensa del dret d’asil que ofereix un 
suport jurídic i social als sol·licitants 

d’asil, als refugiats i als menors no 
acompanyats. France terre d’asile és 

membre del Consell europeu per els 
refugiats i els exiliats (ECRE). Per a més 

informació sobre les activitats  de France 
terre d’asile, veure www.france-terre-

asile.org

Com molts països europeus, 
França disposava d’una tradició 
de reassentament de refugiats que 
comença just després de la 
Segona Guerra Mundial. França 
després va participar en les 
principals operacions d’acollida 
de refugiats que van marcar els 
últims seixanta anys. Així, l’any 
1.956, gairebé 12  700 hongaresos 
van ser reassentats a França. De 
1.975 a 1.984, 107 500 refugiats de 
l’Àsia del Sud-est van arribar a 
França, el que continua sent, avui 
dia, la major operació de 
reassentament d’aquest país. 
Finalment, l’any 1999, 6   300 
persones originàries del Kosovo 

van rebre una protecció temporal 
a França. 

Però només és en 2008 que França 
s’adjunta oficialment al club molt 
tancat dels països de 
reassentament amb la 
implementació d’un programa 
anual. Malgrat les operacions 
evocades a sota, el conjunt dels 
actors nacionals de l’asil, de les 
institucions a les organitzacions 
no governamentals, van haver 
d’adquirir i desenvolupar les 
competències per gestionar 
aquest tipus de programa. Dos 
anys després del principi del 
programa de reassentament, es 
van recollir els primers 
ensenyaments i les mesures 
d’adaptació del programa a les 
necessitats dels refugiats 
reassentats que ara mateix s’estan 
estudiant. 

1. E l m a r c d e l 
r e a s s e n t a m e n t : l a 
mult ipl icac ió dels 
programes

Fins avui, el reassentament no 
estava previst per la llei. De fet el 
programa actual resulta d’un 
acord que vincula el govern 

francès al Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR) firmat en febrer del 
2008. Aquest acord preveu que 
França examini un centenar 
d’expedients per any. L’elecció 
dels expedients no es fa via 
missions de selecció als països de 
primer asil  sinó únicament per 
recomanació de l’ACNUR, que 
envia directament els casos al 
ministeri de la Immigració, de la 
Integració , de la Identitat 
Nacional i del Desenvolupament 
Solidari a Paris. El ministeri va 
definir criteris prioritaris 
específics. Així  doncs, els 
expedients urgents i les persones 
vulnerables6. La única restricció 
imposada per França relleva de 
l’estatut jurídic d’aquestes 
persones. De fet, només els 
refugiats l’estatut del qual ha 
estat reconegut amb el fonament  
de l’article 5 del mandat de 
l‘ACNUR  poden transferir la 
seva protecció a França. En altres 
paraules, els refugiats prima facie 
no poden ser reassentats.  

En el marc de les quotes del 2008, 
la centena d’expedients remesos 
per l’ACNUR eren d’un total de 
348 persones. Entre elles, el 
ministeri de la Immigració ha 
acceptat 238 refugiats. 17 
n a c i o n a l i t a t s e s t a v e n 
representades, en particular 

http://www.france-terre-asile.org
http://www.france-terre-asile.org
http://www.france-terre-asile.org
http://www.france-terre-asile.org
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ciutadania russa (83 persones) 
refugiada a Azerbaidjan, palestins 
(40 persones) de l’Irak, iranians 
(24 persones) vivint a Turquia i 14 
afganesos refugiats a Rússia. 
L’any 2009, els casos de 271 
refugiats van ser proposats per  
l’ACNUR. A principis de  juny 
del 2010, 118 persones van ser 
acceptades principalment de 
nacionalitat palestina, etíop, 
afgana i rwandesa. 

(França recupera el seu retard en la 
implementació del programa anual degut 
principalment a la prioritat de l’acollida dels 
refugiats iraquians (veure pàgina següent) i 
també al termini d’instrucció dels 
expedients.)

Paral·lelament al programa anual 
de reassentament, França va 
implementar un programa ad hoc 
d’acollida de refugiats iraquians. 
Aquesta operació, decidida al 
nivell més alt de l’Estat el 
novembre de 2007, havia de 
servir en un primer moment 
només per als iraquians cristians. 
Davant de les protestes de 
diverses organitzacions, per a les 
que no es pot distingir els 
refugiats en funció de la seva 
confessió, es va decidir d’obrir 
aquest programa al conjunt de 
minories perseguides a l’Irak (En 
la pràctica, la gran majoria dels 
refugiats arribats a França és de 
confessió cristiana). L’amplitud del 
programa va estar revisada 
també   : de 500 persones al 
principi, són finalment més de 
1.200 iraquians qui hauran arribat 
a França entre maig del 2008 i el 
final de l’any  2010. 

Tècnicament, el programa de 
l’Iraq no és un programa de 
reassentament en el sentit de 

l‘ACNUR. De fet, molts iraquians 
van arribar directament de 
Bagdad i no d’un primer país 
d’asil. Conseqüentment, el procés 
de selecció és diferent que el del 
d’un programa de reassentament. 
Una minoria d’expedients va ser 
enviada per les oficines de 
l’ACNUR a Jordània, Síria i el 
Líban. La majoria dels iraquians 
van ser identificats per d’altres 
vies, particularment per 
l’Associació d’Ajuda de les 
Minories Orientals (L’AEMO és una 
organització cristiana creada just 
abans de l’operació Irak. AEMO). Al 
final, una vegada arribats a 
França, els iraquians han de 
sol·licitar asil, perquè la 
transferència de la protecció no és 
automàtica (Els iraquians tenen també la 
possibilitat de sol·licitar un permís de 
residencia qui no sigui d’asil però aquesta 
oportunitat pràcticament no va ser 
utilitzada.)   

A més d’aquests dos programes, 
França va implementar un 
programa de «   relocation   » per 
persones reconegudes com a 
refugiats o beneficiaries de la 
protecció subsidiària a Malta. 
Aquest programa constitueix un 
compromís pres pel ministre de la 
Immigració durant la presidència 
francesa de la Unió Europea l’any 
2008. Així  al final de juliol de 
2008, 95 persones van arribar a 
França. Es tracta principalment 
de somalis, sudanesos i eritreus. 
Els expedients van ser sotmesos 
per el ACNUR i 3 ONG malteses 
(Jesuit Refugee Service Malta, House of 
Immigration, Organization for the 
Integration and Welfare of Asylum Seekers.) 
i seleccionats al terreny per una 
missió de les autoritats franceses. 
Aquesta operació va ser renovada 

al juliol de 2010 amb l’acollida de 
93 noves persones (No parlarem de la 
“relocation” en aquest article.  Per saber-ne 
més sobre relocation i les condicions 
d’acollida dels refugiats, veure: FRANCE 
TERRE D’ASILE, «   La lettre de 
l’Observatoire de l’intégration des 
réfugiés », n° 42, septembre 2010.)
. Aquest tipus de programa deu 
ser implementat en 9 altres països  
europeus a l’any 2010. 

2. De l’orientació cultural a 
la integració

Encara que l’abast del programa 
anual sigui relativament reduit, 
l’operació d’acollida dels 
iraquians va constituir un repte 
important pel conjunt de les 
institucions i organitzacions 
franceses treballant en la branca 
de l’asil. No obstant això, el 
procés del primer país d’asil a 
França és més o menys similar 
per als dos programes. A més  del 
ministeri de la Immigració i 
l’ACNUR, el procés de 
reassentament implica tots els 
actors francesos de l’asil que 
treballen en partenariat :

- L ’ o r g a n i t z a c i ó 
internacional per a les 
m i g r a c i o n s ( O I M ) 
s ’ e n c a r r e g a d e 
l’organització del viatge a 
França i dóna als refugiats 
una primera informació 
abans de la sortida. 

- L’Oficina Francesa de la 
Immigració i de la 
I n t e g r a c i ó ( O F I I ) 
s’encarrega de la primera 
acollida i del repartiment 
dels refugiats als centres 
d’acollida.
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- L’Oficina Francesa de 
Protecció de Refugiats i 
Apàtrides (Ofpra) té com a 
missió la reconeixença de 
la protecció internacional 
de les persones acollides.

- Les organitzacions no 
governamentals, com 
France Terre d’Asile, 
s’encarreguen de l’acollida, 
l’allotjament, l’assistència 
social i administrativa i de 
la integració dels refugiats. 

Amb més precisions, el viatge i 
els exàmens mèdics dels refugiats 
acceptats per França són efectuats 
per l’OIM en el marc d’un acord 
de cooperació firmat amb l’OFII. 
L’OIM és també comissionada per 
donar informació sobre les 
condicions d’acollida a França. 
L’OIM i una associació francesa, 
Forum Réfugiés, van realitzar un 
manual per explicar el procés de 
reassentament i donar 
informacions pràctiques sobre la 
vida a França. Aquest manual és 
donat als refugiats abans del seu 
viatge a França.  A més a més, els 
iraquians que surten de Síria i 
Jordània es beneficien també 
d’una sessió d’informació de 
mitja jornada. Per raons de 
seguretat, aquesta formació no 
pot ser efectuada per als 
iraquians que arriben de Bagdad. 
A la seva arribada a territori 
francès, els refugiats són 
generalment transferits al centre 
de trànsit de Créteil, prop de 
Paris, gestionat per France Terre 
d’Asile (El centre de transit de 
Villeurbanne a prop de Lyon, gestionat 
per Forum Réfugiés,  està també a la 
disposició dels refugiats reassentats.)
 Es queden en aquest centre 
algunes setmanes, fins a trobar 

una plaça en un centre del 
dispositiu nacional d’acollida. Els 
reassentats es beneficien doncs 
del mateix tractament que els 
sol·licitants d’asil i els refugiats 
anomenats “espontanis”. 

França té només 27 centres 
provisionals d’allotjament (CPH), 
que representen 1  000 places, la 
missió prioritària dels quals és 
acollir els refugiats amb estatut. 
Per raons de falta de places als 
CPH, la majoria dels refugiats 
reassentats són orientats a un dels  
272 centres d’acollida per 
sol·licitants d’asil (CADA), que 
representen 21   000 places, 
l’objectiu dels quals és acollir i 
acompanyar els sol·licitants d’asil.  

Pel que fa als tràmits 
administratius, els refugiats 
reassentats reben un visat de 
llarga durada de sis mesos que 
permet treballar i accedir a tots 
els drets socials. El procés de 
trànsfer de protecció a l’Ofpra 
s’efectua, en la majoria dels casos, 
en tres mesos. Se’ls  dóna una 
targeta de resident de deu anys 
renovable automàticament. 

Tot seguit, com els altres 
refugiats, els reassentats han de 
deixar el centre d’acollida en un 
termini de tres o sis mesos. S’han 
de trobar un allotjament autònom 
en el mercat social o privat. A 
més, els refugiats signen un 
contracte d’acollida i de 
integració pel qual es 
comprometen a fer, si s’escau, una 
formació lingüística i un dia sobre 
les institucions i principis de la 
República francesa. Cursos 
gratuïts de francès són proposats 

així  com un balanç de 
competències professionals. 

Per resumir, excepte el manual 
d’informació que se dóna abans 
del viatge, França no va preveure 
cap dispositiu d’acollida i de 
integració específica per als 
refugiats reassentats: s’integren al 
dispositiu nacional de integració, 
es beneficien del mateix 
seguiment que els sol·licitants 
d’asil i del mateix programa de 
integració que el conjunt 
d’estrangers arribats a França. No 
obstant això, l’avaluació dels 
dispositius francesos d’acollida i 
de integració no és el tema 
d’aquest article, però els dos 
primers anys de implementació 
del reassentament van evidenciar 
que les necessitats pròpies dels 
refugiats arribats per 
reassentament demanen un 
programa específic o, al menys, 
una adaptació del sistema actual  
a la seva situació.  

3. Els reptes vinculats al 
reassentament: facilitar la 
integració dels refugiats.  

France Terre d’Asile ha realitzat 
un estudi sobre l’acollida i  les 
perspectives de la integració dels 
refugiats iraquians. Diversos 
ensenyaments s’evidencien en 
aquest estudi, que, sense 
prejudici de les particularitats de 
l’operació de l’Irak i del públic 
acollit en aquest marc, s’apliquen 
al programa anual de 
reassentament. Aquest estudi va 
desvelar reptes propis a aquest 
tipus d’operació de protecció. 
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La falta d’informació abans de la 
sortida
La confrontació dels punts de 
vista dels refugiats i treballadors 
dels centres d’acollida va 
evidenciar un sentiment 
compartit de insatisfacció   : els 
refugiats tenen tendència a 
mostrar-se decebuts i inquiets, i 
les estructures que els van acollir  
mostren frustració. 

Molts refugiats troben motius de 
decepció o de insatisfacció sobre 
les condicions de la seva acollida 
o les seves perspectives de 
integració aquesta desil·lusió 
s’han de relacionar amb les 
expectatives elevades que tenien 
amb França. Molts s’esperaven 
un compromís de França a 
afavorir la seva integració en la 
societat d’acollida, per exemple 
proporcionant-los un allotjament 
autònom des de la seva arribada 
o un tractament específic i més 
sostingut. Expectatives que 
s’expressen en el sentiment que 
alguns d’entre ells tenen que 
França  « va desitjar fer-los venir ». 
La seva decepció ve també de les 
seves coneixences, reals o 
suposades, dels programes de 
reassentament d’altres països 
europeus, a partir dels quals 
formulen comparacions amb 
l’acollida que van rebre.  

Aquesta decepció troba un eco en 
les observacions de les 
estructures d’acollida que 
constaten les conseqüències 
d’aquesta desil·lusió. En efecte, 
aquestes exigències impedeixen 
els refugiats de posicionar-se com 
actors de la seva inserció. Alguns 
responsables de centre noten una 

falta de motivació, un rebuig 
d’acció davant dels tràmits que 
s’han de fer, de vegades una 
denegació de la realitat, és a dir 
un rebuig d’admetre les 
obligacions existents que els 
haurien conduit à rebutjar 
solucions d’allotjament no 
conformes à les seves exigències. 
És també probable que les 
desil·lusions i les contradiccions 
que van sentir a l’arribada els 
hagin portat a certa suspició 
sobre les informacions 
proporcionades per els centres. 
Aquest problema de confiança va 
complicar l’acompanyament 
social dels refugiats.
  
Aquests malentesos planteja el 
problema de la informació que va 
ser difosa sobre les condicions de 
la acollida a França. Que sigui 
abans de la sortida o en els 
primers temps de l’arribada, les 
informacions proporcionades no 
van bastar per donar una real  
comprensió del recorregut que els 
esperava, del punt de vista de 
l’allotjament com de la conquista 
de l’autonomia. Aquesta qüestió 
va ser identificada ràpidament  al 
moment de la implementació del 
programa Irak i va conduir les 
autoritats demanar a l’OIM de 
realitzar un manual d’informació. 
Això va constituir un progrés 
però tots els actors de l’asil 
s’acorden en pensar que es poden 
aportar millores a les 
informacions proporcionades, en 
particular sobre la situació de 
l’allotjament i sobre la necessitat 
de pensar en una instal·lació fora 
de Paris. Del costat dels centres 
d’acollida, sembla també que una 
millora de la informació sobre el 

perfil de les famílies i les seves 
necessitats en acompanyament 
podria facilitar el treball d’ajuda a 
la inserció dels refugiats.  

El ritme de la integració
Apart del dèficit de la 
informació , el ritme d’adaptació 
d’aquests refugiats, l’estatut del 
qual ha estat reconegut més 
ràpidament que la mitjana, també 
ens deixa amb preguntes. 
L’expressió «primo-refugiats», 
empleada per un responsable de 
l’estructura d’acollida, il·lustra bé 
la seva situació particular: són 
refugiats molt ràpidament 
després de la seva arribada, es 
troben confrontats a imperatius 
de integració mentre que ells no 
són molt autònoms. De fet, el seu 
acompanyament és dominat per 
urgència: urgència de beneficiar 
de l’obertura dels drets, urgència 
d’aprendre la llengua, urgència 
d’accedir a una feina o al menys 
de treballar a la seva inserció 
professional, i en fi, urgència de 
trobar un allotjament abans que el 
termini de la sortida del centre 
d’acollida expiri. 
Les seves necessitats són 
l’aprenentatge ràpid i intensiu de 
la llengua, la comprensió del 
funcionament administratiu, 
econòmic i social de la societat 
d’acollida, però també la 
necessitat de disposar d’un 
període de transició per adaptar-
se a la nova situació. Però 
l’acollida clàssica en centres 
d’acolliment per sol·licitants 
d’asil no permet aquest tipus de 
prestacions: no hi ha cursos de 
francès, i els terminis de sortida 
molt curts en comparació amb les 
necessitats d’acompanyament 
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dels nous refugiats16. Pel que fa 
als centres provisionals 
d’allotjament, disposen de 
capacitats d’acollida limitades et 
reben habitualment un públic 
arribat molt menys recentment i 
per tant molt més prop de 
l’autonomia. Aquesta situació 
particular est crea una situació 
incòmoda per a les estructures i 
per als refugiats. Els centres 
d’acolliment o d’allotjament se 
senten sovint «   inadaptats   », 
perquè constaten els desajusts 
entre les necessitats d’aquests 
«   primo-refugiats   » et els dels 
altres residents. Són en tot cas 
confrontats cada dia la qüestió de 
la igualtat de tractament entre 
aquests públics. Des del punt de 
vista dels refugiats, les dificultats 
d’estructura per respondre a les 
seves necessitats provoquen 
estrès i insatisfacció. Aquesta 
situació és evident en les 
qüestions de  l’aprenentatge del 
francès i de  l’allotjament. 

El tema de l’allotjament suscita 
nombroses inquietuds entre els 
refugiats, que per a molts  
esperaven que l’Estat Francès els 
proposaria una solució definitiva 
des de la seva arribada. Però més 
enllà de les expectatives sovint 
desproporcionades, és veritat que 
pocs d’entre ells accedeixen a 
l ’ a l l o t j a m e n t a u t ò n o m 
ràpidament. Les etapes per 
aconseguir aquest objectiu els 
sembla insuperables, per raó de 
l’absència de vivendes 
disponibles en nombroses ciutats 
franceses que té un impacte sobre 
l’accés a la vivenda social  i sobre 
els lloguers del sector privat. 
Unes solucions temporals són 

proposades, com vivendes 
llogades per associacions, però 
retarden el sentiment d’estar a 
casa seva. 

La falta de domini de la llengua 
francesa és una altre de les 
principals dificultats. Aquest 
obstacle dificulta especialment el 
procés d’inserció professional. Els 
refugiats no s’imaginen en el 
futur sense dominar el francès. 

El sentiment de seguretat i 
llibertat retrobades 
Però no tot és negatiu. Els 
refugiats van expressar la seva 
satisfacció sobre el sistema de 
salut
Però sobre tot sobre el sistema 
escolar francès que és una 
inversió real per el futur dels seus 
fills. Els refugiats aprecien 
part icularment sent i r-se 
acompanyats i recolzats pel 
personal escolar et són també 
satisfets de atenció immediata 
específica de la qual van 
beneficiar a la seva arribada a 
França. D’altra banda, l’escola 
constitueix un punt de contacte 
amb la societat francesa perquè 
poden encontrar-se amb els 
professors i els altres pares.  

En conclusió, convé no oblidar 
que el reassentament és abans de 
tot una operació de protecció. En 
aquest punt, el conjunt dels 
refugiats tenen el sentiment 
d’haver retrobat la seguretat, 
especialment les dones, i 
expressen certa reconeixença per 
haver estat acollits per França.

La necessitat d’un partenariat 
entre les autoritats, les 
associacions i les organitzacions 
internacionals

Com ja l’hem subratllat, la 
reinstal·lació mobilitza el conjunt 
dels actors nacionals de l’asil. Un 
grup de treball que reuneix, sota 
el ministeri de la Immigració et 
del HCR, la Oficina francesa de la 
immigració et de la integració, la 
Oficina francesa de protecció dels 
refugiats et dels apàtrides, el 
Ministeri d’Afers Exteriors i 
Europeus, l ’Organització 
Internacional de les Migracions, 
France terre d’asile i Forum 
réfugiés, va ser instal·lat. Aquest 
grup de treball, que es reuneix 
tots els trimestres, ofereix un 
marc de cooperació eficaç i va 
permetre d’identificar les 
dificultats i buscar respostes a les 
necessitats dels refugiats.  
Així  doncs, el conjunt de 
participants d’aquest grup de 
treball s’acorden en pensar que és 
necessari adaptar el sistema 
d’acollida dels refugiats. No 
obstant això, el marge de 
maniobra és limitat en raó per 
falta de mitjans financers. Malgrat 
a q u e s t e s o b l i g a c i o n s 
pressupostaries  en tota Europa, 
nombrosos progressos poden ser 
portats a terme organitzant de 
manera més eficaç les condicions 
d’acollida. A més, la utilització 
dels fons europeus dedicats à la 
reinstal·lació pot ser de gran 
utilitat. És així  que France Terre 
d’Asile recorre al Fons europeu 
per els refugiats, i amb el suport 
del Ministeri de la Immigració, 
per portar a terme un projecte 
d’allotjament i d’acompanyament 
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social adaptat als refugiats 
reassentats. En altres  paraules, la 
cooperació entre el nivell europeu 
i el nivell nacional i entre les 
autoritats i les organitzacions no 
governamentals constitueix la 
clau de l’èxit del reassentament i 
pot, indirectament, aprofitar al 
conjunt de persones que busquen 
una protecció al nostre continent. 

Per saber-ne més, veure FRANCE 
TERRE D’ASILE, Quel avenir 
pour les réfugiés irakiens en 
France ?, « Les cahiers du social », 
n° 25, février 2010, disponible 
només en francès a la web de 
France terre d’asile 
(http://www.france-terre-asile.org/
index.php?
page=shop.product_details&flypage=fly
page.tpl&product_id=117&category_id=
1&option=com_virtuemart&Itemid=11) 

http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
http://www.france-terre-asile.org/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=117&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=11


COMISSIÓ CATALANA d’AJUDA AL REFUGIAT

Una mirada europea sobre els programes de reassentament 23

5. Cap a un Programa europeu 
conjunt de Reassentaent

Annette Bombeke 
Policy and Advocacy Officer

ECRE

La UE està força encaminada a 
signar un acord per a un 
Programa conjunt de 
Reassentament (“JERP”). Com 
funcionarà un programa 
d’aquestes característiques? I de 
quina manera afegirà valor als 
programes que ja existeixen dels 
estats membres? Una breu mirada 
i alguns comentaris al respecte.

El setembre del 2009 la Comissió 
va presentar els seus plans per al 
JERP, els quals consistien en una 
Comunicació sobre el 
funcionament del JERP i un 
comentari per al Fons Europeu 
per als Refugiats (ERF). El 
Parlament Europeu té el dret de 
la co-decisió sobre el ERF i va 
publicar un informe a iniciativa 
pròpia sobre el funcionament del 
JERP. Amb el JERP, la UE espera 
involucrar més Estats Membres 
en el reassentament i a 
incrementar la cooperació entre 
estats membres per a assegurar la 
coherència europea i la 
sostenibilitat del reassentament.

El JERP està previst que funcioni 
amb l’adopció anual de mesures 
comuns europees, amb les 
prioritats sobre reassentament 
basades en la previsió feta per 
l’ACNUR. Els Estats membres 
poden enviar el nombre de 
refugiats que reassentaran apart 
d’aquest programa conjunt, i 
rebran una quantitat addicional 
de 4.000 euros per persona 
refugiada reassentada. Si cada 
estat membre reassenta refugiats 
d’una categoria particular, 
augmentarà les possibilitats de 
fer servir el reassentament d’una 
manera estratègica –això vol dir 
que la protecció pot augmentar 
no només pels refugiats 
reassentats sino també per als que 
s’han quedat en el país de primer 
asil. 

El Parlament Europeu ha 
proposat, com un incentiu per als 
estats membres d’endegar 
programes de reassentament,  
augmentar l’assistència financera 
de manera substancial durant els 
primers anys. El reassentament 
d’emergència és també promogut 
permetent un mecanisme flexible 
sobre les prioritats d’assentament. 
Recordant la necessitat per a un 
programa conjunt real i no només 
assistència econòmica, amb 
l’objectiu de millorar la 
coordinació i la cooperació entre 

els estats membres. El Parlament 
Europeu ha proposat la creació 
d’una “Unitat de Reassentament” 
en la Oficina Europea de suport a 
l’Asil (EASO). Aquesta unitat serà 
una eina molt benvinguda per 
augmentar la coordinació i la 
c o o p e r a c i ó s o b r e e l 
reassentament.

Encara que les negociacions estan 
encara en marxa, s’espera el 
començament del programa 
conjunt per a principis del 2011 o 
fins i tot 2012.

Per a un bon funcionament del 
JERP, serà clau que el treball de 
l’ACNUR a l’àrea de 
reassentament no sigui 
excessivament complicat i que les 
previsions de l’ACNUR liderin el 
procés per a l’adopció de les 
prioritats europees conjuntes. Les 
ONG tenen un coneixement 
acumulat i experiència en temes 
referents al refugi de gran 
importància per a contribuir en la 
qualitat, sotenibilitat i suport per 
als programes de reassentament. 
Les ONG han d’estar 
involucrades allà on sigui 
possible.

És important de recordar que el 
reassentament de refugiats que 
no estiguin sota les prioritats del 
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programa conjunt de la UE han 
de poder ser reassentats 
igualment, encara que sigui sense 
el finançament dels 4000 euros 
adicionals.

Per suposat que el JERP, que es 
basa en un compromís voluntari, 
és només un primer pas cap a una 
legislació vinculant del programa 
de reassentament europeu. Al 
qual esperem que s’afegeixi una 
quota europea de refugiats 
reassentats. Necessitem mantenir 
l’actual “momentum” sobre el 
reassentament i exigir passes cap 
al futur, tant de pressa com sigui 
possible però també sense perdre 
de vista que la qualitat del 
programa i la sostenibilitat del 
mateix són objectius primordials.

Per a Espanya, l’anunci de el 
reassentament de 75 persones ha 
de ser durant el 2010. L’any 2011, 
el procés haurà de ser avaluat i la 
quota de reassentament hauria 
d’augmentar, tenint en compte 
que les lliçons apreses de les 
primeres 75 persones 
reassentades. Les ONG hauran 
d’estar involucrades en el procés 
de reassentament des del 
començament.

Annette Bombeke (Policy and 
Advocacy Officer

ECRE
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6. DESPRÉS DE LES 
JORNADES EUROPEES SOBRE 
P R O G R A M E S D E 
R E A S S E N TA M E N T D E 
PERSONES REFUGIADES 
CELEBRADES EL PASSAT 1 DE 
JULIOL 

La Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat vol  compartir les 
primeres conclusions a les que 
es va arribar. 

En primer lloc, com ja vam dir en 
el seu moment, celebrem que 
després de 30 anys de la 
signatura de la Convenció de 
Ginebra, l’Estat espanyol es 
comprometi a participar en 
programes de reassentament, i 
així  s’estableixi a la nova Llei 
d’Asil.  

El reassentament és un 
instrument clau per al qual els 
estats assumeixen les seves 
obligacions contretes amb la 
signatura de la Convenció de 
Ginebra de 1951, de manera 
consistent amb els principis de 
solidaritat internacional i de 
responsabilitat compartida. 

El reassentament comporta un 
procediment d’identificació, 
selecció i trasllat de les persones 
refugiades des d’un país, en el 
qual han sol·licitat protecció, a un 
tercer que els ha acceptat amb un 
estatut permanent o de llarga 
durada. Per tant, el reassentament 
és un instrument important per:

▪B r i n d a r p r o t e c c i ó 
internacional a aquelles 
persones refugiades a les 
quals la seva vida, llibertat, 
seguretat, salut o altres drets 
fonamentals estan en risc en el 
país on han buscat protecció. 
▪És una solució duradora per 
a les persones refugiades, 
paral·lelament a altres 
solucions: com el retorn 
voluntari i la integració local. 
▪És una expressió tangible de 
solidaritat internacional i un 
mecanisme per distribuir 
responsabilitats que permeti 
als Estats comprometre’s i 
compartir a les persones 
refugiades  d’una manera 
equitativa. 

Cal recordar però:

Que els Programes de 
Reassentament no poden 
substituir l’exercici del dret d’asil. 
Són figures  complementàries. Cal 
garantir que aquelles persones 
que intenten arribar al nostre país 
fugin de les més greus violacions 
de drets humans puguin arribar-
hi i puguin acollir-se a la 
protecció internacional.

Que tot i que es concep com una 
solució duradora cal garantir el 
retorn i garantir la reparació 
integral de les víctimes. Els 
programes de reassentament no 
p o d e n d e b i l i t a r l e s 
reivindicacions de les persones 
refugiades, i per això és 
important que es compti amb 
elles com a actors en tot el procés.

L’establiment de programes de 
reassentament i la manera com 
aquests es concebin són una 
qüestió de voluntat política. 
Alhora, cal el compromís de 
l’Estat espanyol en l’eradicació de 
les causes que generen persones 
refugiades.

El govern estatal ha concretat que 
el Programa de reassentament 
arrancarà aquest any amb 75 
persones. En el desenvolupament 
del Programa estatal convindria 
tenir en compte els següents 
aspectes.

▪ El procés de selecció 
d’aquells casos que seran 
reassentats caldrà fer-los en 
base a  informes i peticions  de 
l’ACNUR i a través de 
missions de selecció. Les 
missions de selecció haurien 
de realitzar-se dos cops l’any i 
en elles caldria que 
participessin tots aquells 
actors que participen en l’ 
acollida de les persones 
reassentades.

▪ El reglament d’execució de 
la Llei d’Asil haurà d’establir 
procediments especials per a 
aquells casos d’urgència, 
aquelles situacions en que les 
persones refugiades tinguin 
problemes de protecció o 
problemes de salut que posin 
en perill les seves vides i 
demanden una evacuació 
urgent.
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▪ També caldrà especificar la 
relació amb les organitzacions 
socials especialitzades en el   
procés de selecció, la 
preparació de l’ acollida i el 
recolzament en el procés 
d’integració social de les 
p e r s o n e s r e f u g i a d e s 
reassentades. 

Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat
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La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat vol agrair a 

Carlos Boggio, Mauricio Valiente, Annette Bombeke, 

Ariane den Uyl, Matthieu Tardis, David Minoves, Pablo 

López Pietsch, Daniel de Torres i Montserrat Solé per la 

seva participació en les Jornades Europees sobre 

Programes de Reassentament.

Amb el suport de :                                                                                 Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat

Tel: 93 301 25 39
Fax: 93 317 03 43

www.ccar.cat
ccar@cear.es

http://www.ccar.cat
http://www.ccar.cat
mailto:ccar@cear.es
mailto:ccar@cear.es

